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PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr. e.o. 

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE WYTGAARD 

woensdag 12 maart 2014 

BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID 
 

Wolkom  
Ouderling van dienst Alie 
Bouma heet ons welkom. Het 
openingslied is lied 65: 1,2 en 5: 
“De stilte zingt U toe, o Here.” 

 
Na de bemoediging en het 
drempelgebed zingen we (SoW 
213: 1,7 op de melodie van lied 
387):  

De Heer heeft ons tot ons behoud, 
de goede aarde toevertrouwd,  
om zorg te dragen voor elkaar,  
en oogst te hebben ieder jaar.   

 
De eerste lezing komt uit 
Prediker 2: 20-26. Prediker 
vertelt hierin over de vertwijfeling 
die hem beving over alles wat hij 
had verworven: niets dan leegte. 
Beter is om zich aan eten en 
drinken goed te doen. 
 
Aansluitend het lied: “Ik sta voor 
U in leegte en gemis, vreemd is 

uw naam,  

 
onvindbaar zijn uw wegen.” Een vers in het 
Nederlands, twee in het Fries (Uit: Tussentijds 
205).   
 
Uit het heilig evangelie volgens 
Marcus wordt het bekende 
verhaal van de zaaier (4: 3-9) 
gelezen, dit wordt staande 
aangehoord. Strekking: verzamel 
geen schatten op aarde, maar in 
de hemel. Want waar je schat is, 
daar zal ook je hart zijn. 
 
Als antwoord zingen we lied 650 
in wisselzang 
“De aarde is vervuld   
van goedertierenheid, 
van goddelijk geduld 
en goddelijk beleid.” 
 
Meditatie 
Nog maar kort geleden haalden “wij” 
maar liefst 8 gouden medailles op de 
Olympische winterspelen. Wat een 
feeststemming, hoewel… Sommige 
sporters haalden zilver of brons, maar 
vonden dat niks, alleen het hoogste 
eremetaal telde.   
Amper 3 weken later is de feestroes al weer 
voorbij, de euforie snel vervluchtigd. Wat 
betekent goud voor ons eigenlijk, macht, rijkdom? 
Wie bij zichzelf te rade gaat, weet wel beter, 
Goud voor ons zijn zaken als gezondheid, eten, 
een dak boven je hoofd. Prediker 
noemt wijsheid en vreugde. En in het 
evangelie gaat het om licht in je hart. 
Je hart wordt verlicht als je weet dat je 
je hart kunt uitstorten bij God. Als je 
beseft dat als alles je uit handen valt, 
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je je in Gods hand mag 
weten. Als je in staat bent 
om zelf onvoorwaardelijke 
liefde te geven. Dàt is pas 
zaaien.   

  
Bloemen 
De bloemen gaan 
als groet naar 
Limkje Koopmans in 
de Skoallesteech 
 
Gebeden en 
collectes 

In de gebeden wordt 
gedankt voor het leven en 
voorbede gedaan voor hen 

die dat nodig hebben.   
De gebeden monden uit in stil gebed dat 
zingend wordt afgesloten met: 

“God fan fier en hein ús Heit, 
dat wy hilligje jo namme, 
ûnder ús sa faak ûntwijd, 
troch jo eigen bern beskamme.” 

 
1e collecte: Lichtpunt in Kollumerzwaag; 
2e collecte: kerkelijk werk. 
 

Slotlied en Zegen 
Het slotlied is: “Hear, wês mei ús in oare kear.” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
We gaan naar huis met de 
zegen van de Heer.   
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer-Romkema 

en pastor Susan Boukema-
Koopmans 

Muziek:          Brassband Wirdum o.l.v.  
John Blanken  

Werkgroep: Alie Bouma (dienstdoend    
ouderling), Hinke Meindersma, 
Alie Kalsbeek, Hannie Jaspers,  
Baukje van Balen 

Koster:   Drees Visser 


